Protokoll fört vid Skintans vattenråds årsmöte den 11 juni 2019
Steninge Sockenstuga

1. Mötet öppnades av Christer Röllike
2. Till ordförande vid årsmötet valdes Christer Röllike
3. Till sekreterare vid årsmötet valdes Christel Cederberg
4. Anders Kinch och Kristina Bergsten valdes till justeringsmän
5. Kallelse till årsmötet har skett genom personlig inbjudan via mail två veckor före årsmötet samt en
påminnelse via mail kort före årsmötet. Frågan om mötet har varit behörigt utlyst besvarades med ja.
6. Christer Röllike redogjorde kort för verksamheten under 2018. Den 18 januari hade Vattenrådet i
samarbete med Skintans Dikningsföretag ett informationsmöte om ansökan och projektplanen för
åtgärdsprogrammet med syfte att minska bräddning och erosion kring Skintan. I samband med
årsmötet i juni anordnades en vandring och information längs Skintan där Peter Feuerbach berättade
om vad som kommer att genomföras i projektet. I november anordnades en uppskattad aktivitet vid
Steninge Vandrarhem där LRF:s vattenexpert Markus Hoffman informerade om aktuella frågor kring
vatten och växtnäring, och en välsmakande buffé serverades. Fortlöpande under året har hemsidan
utökats och en viktig del av hemsidan är en kontinuerlig foto-dokumentation som visar på
åtgärdernas genomförande längs Skintan. Styrelsen har även ansökt om verksamhetsstöd hos
Vattenmyndigheten vilket har beviljats.
7. Christer Röllike redogjorde för bokslut och ekonomi. Vattenrådet har inga medlemsavgifter men
har fått ett verksamhetsstöd om 20 000 kr från Vattenmyndigheten (via Länsstyrelsen). Utgående
balans den 31/12 2018 var 27 308 kr i Vattenrådets räkenskaper.
8. Revisionsberättelsen lästes upp vilken visade att räkenskaperna var i god ordning och kan läggas
till handlingarna.
9. Årsmötet röstade ja för ansvarsfrihet till styrelsen.
10. Val av styrelse. Omval för två år (2019 och 2020) gjordes för: Anders Kinch och Anders
Gustavsson. Staffan Svensson hade undanbett sig omval. Valberedningen föreslog att sex personer är
tillräckligt i styrelsen vilket årsmötet röstade ja till. Därmed gjordes inget fyllnadsval för Staffan
Svensson.
11. Val av revisorer. Kjell Gustavsson och Tomas Bengtsson omvaldes.
12. Val av valberedning. Johan Heurén och Peter Feuerbach valdes, med Peter som
sammankallande.
13. Fastställande av medlemsavgift. Mötet beslöt att ingen medlemsavgift ska uttas.

14. Övriga frågor.
•

•
•

•

Ersättning till styrelsearbete. Allt arbete inom Vattenrådet har så här långt bedrivits helt
ideellt, andra vattenråd ger dock en mindre ersättning. Årsmötet beslöt att en ersättning om
999 kr/år ska lämnas till ordförande, kassör och sekreterare samt att övriga
styrelseledamöter ska erhålla 500 kr/år. Bilersättning ska utgå med 18,5 kr/mil.
Förslag att ordna ett studiebesök under året till Life-projektet med restaurering av våtmark
vid Stjernarp vilket styrelsen planerar vidare för.
Förslag om att öka tillgängligheten för promenader längs Skintan när släntningar i projektet
slutgenomförs. Exempel på detta är att lägga ut enklare broar eller spångar så att man kan
passera över ån på flera ställen, samt att sätta några bänkar längs ån. Styrelsen tar detta
förslag vidare.
Peter F meddelade att i september kommer en holländsk specialist och forskare kring
våtmarker och åar i jordbrukslandskap att hålla föredrag i samarbete med Suseåns
vattendrag. Styrelsen ser till att informera om denna aktivitet till medlemmarna.

15. Mötet avslutades.

________________________________________
Christel Cederberg/sekreterare

____________________________________
Anders Kinch/justeringsman

____________________________________
Kristina Bergsten/justeringsman

